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GFI LanGuard®, a solução premiada 
confiada por empresas em todo o mundo

Permite verificar, detectar, avaliar e corrigir vulnerabilidades de segurança 
na sua rede e nos dispositivos conectados. Fornecendo uma imagem 

completa da sua rede e a udando a manter a segurança com o mínimo esforço.

Parte da família de produtos GFI Security

Gestão de patches Varredura de vulnerabilidades

Auditoria de rede Network security insights



Gestão de patches
O GFI LanGuard permite o gerenciamento completo de patches de segurança e de 
segurança para os sistemas operacionais Microsoft, Mac OS X, principais distribuições 
Linux e aplicativos de terceiros. Também pode automatizar patches para todos os 
principais navegadores da web.

Ele suporta muitos aplicativos populares de terceiros, como Apple QuickTime®, Adobe® 
Acrobat®, Adobe® Flash® Player, Adobe® Reader®, Shockwave® Player, Mozilla Firefox®, 
Mozilla Thunderbird®, Java ™ Runtime e muitos outros.

Avaliação de vulnerabilidade
As auditorias de segurança verificam mais de 60.000 avaliações de vulnerabilidades usando 
um extenso banco de dados de vulnerabilidades de força industrial que incorpora os padrões 
OVAL (11.500+ verificações) e SANS Top 20.

A tecnologia inovadora de agente permite que a carga de digitalização e correção seja 
distribuída entre as máquinas. Particularmente útil em redes empresariais.

As verificações de vulnerabilidade são multiplataforma (Windows, Mac OS, Linux ™) e 
máquinas virtuais também são suportadas. Além disso, o GFI LanGuard pode auditar 
smartphones e tablets, impressoras, comutadores e roteadores de fabricantes como HP, 
Cisco®, 3Com, Dell, SonicWALL, Juniper, NETGEAR, Nortel, Alcatel, IBM D-Link e Linksys.

Um indicador gráfico de nível de ameaça fornece uma avaliação intuitiva e ponderada do 
status de vulnerabilidade da sua infraestrutura. Qualquer vulnerabilidade detectada pode ser 
gerenciada selecionando para corrigir, ignorar, reconhecer ou recategorizar conforme 
apropriado.

Auditoria de rede
Depois de verificar as vulnerabilidades e corrigir os sistemas, você pode usar a função de 
auditoria do GFI LanGuard para aprender tudo sobre o status de segurança da sua rede.

As auditorias podem incluir a verificação de dispositivos USB conectados, smartphones e 
tablets, tipos e versões de software, número de compartilhamentos abertos, portas abertas, 
senhas fracas, usuários ou grupos que não estão mais em uso e o status de integridade da 
segurança dos sistemas Linux em sua rede.

Painéis:
Além da interface padrão do produto GFI LanGuard, o produto também inclui uma interface de 
relatórios baseada na Web que permite que os administradores possam verificar o status de sua 
segurança de rede a partir de qualquer dispositivo conectado à Internet no mundo.

Os clientes com redes grandes podem instalar várias instâncias do GFI LanGuard e um console da 
Web que fornece exibição centralizada e relatórios agregados em todas as instâncias. Isso permite 
escalabilidade praticamente ilimitada. Ele também se integra diretamente ao Active Directory para 
credenciais e autenticação e os clientes podem configurar usuários diferentes com direitos de uso diferentes.

O GFI LanGuard também suporta relatórios abrangentes, incluindo relatórios técnicos, gerenciais e de 
conformidade com padrões específicos (PCI-DSS, HIPAA, CIPA, SOX, etc.).

Links rápidos:
Sistemas operacionais suportados:  
Aplicativos Suportados:   
Hardware Suportado:   

www.gfi.com

Para obter uma lista completa dos escritórios / detalhes 
de contato da GFI no mundo todo, visite: 
www.gfi.com/contact-us
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Gestão centralizada de patches, 
avaliação de vulnerabilidades e 
auditoria de rede

Correção automatizada para sistemas 
operacionais Microsoft®, Mac OS® X, 
Linux® e aplicativos de terceiros

Mais de 60.000 avaliações de 
vulnerabilidades realizadas em redes, 
incluindo computadores, smartphones, 
tablets, impressoras, roteadores, 
comutadores e ambientes virtuais

Ajuda na conformidade com o PCI DSS 
e outros regulamentos de segurança 
(por exemplo, HIPAA, CIPA, SOX, 
GLB / GLBA, PSN CoCo)
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Requisitos de Sistema

Para uma lista completa dos requisitos 
do sistema, visite:

O GFI LanGuard está disponível em
Inglês, Italiano, Alemão, Japonês, 
Chinês Tradicional e Simplificado

Visão geral de benefícios




